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ДОДАТКОВА УГОДА № 5~ 
до договору № 34 від 02.09,2013 року 

на постійне та обов’язкове обслуговування 
державними аварійно-рятувальними службами об’єктів 

та окремих територій

м. Миколаїв 2017 року

Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення Головного управління Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області (далі - «Аварійно-рятувальна 
служба»), в особі начальника Мокренко Віталія Володимировича, який діє на підставі Статуту, з однієї 
сторони та Державне підприємство «Адміністрація морських портів України» (далі «Об’єкт») в особі 
головного інженера Філії «Октябрьск» ДП «Адміністрація морських портів України» (адміністрації 
спеціалізованого морського порту' «Октябрськ») Жильникова Володимира Федоровича, який діє на підставі 
довіреності № 100 від 05.01.2017 р. та Положення про філію «Октябрськ» ДП «Адміністрація морських 
портів України» (адміністрацію спеціалізованого морського порту «Октябрськ»), з Іншої сторони, які разом 
іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона" уклали цю Додаткову угоду до Договору № 34 від 
02.09.2013 р, (надалі іменується'«Угода») про наступне:
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1. Сторони дійшли згоди внести зміни до п.2.2. Договору у розділі «Обов’язки «Аварійно- 
рятувальної служби », виклавши їх у наступній редакції:

Забезпечувати функціонування структурних підрозділів у режимі постійної готовності до виконання 
необхідного комплексу аварійно-рятувальних робіт в умовах надзвичайної ситуації або загрози її виникнення 
у кількості п'яти  оперативних одиниць згідно з нормативом виїзду на "Об'єкт", що регламентується 
планами реагування на надзвичайні ситуації (планами ліквідації аварій, планами локалізації та ліквідації 
аварійних ситуацій і аварій).

2. Сторони дійшли згоди внести зміни до н. 4.1. Договору у розділі «Вартість обслуговування і 
порядок розрахунку», виклавши їх у наступній редакції:

«Вартість функціонування структурних підрозділів "Аварійно-рятувальної служби" у режимі постійної 
готовності до виконання необхідного комплексу аварійно-рятувальних робіт в умовах надзвичайної ситуації 
або загрози її виникнення у кількості п ’яти оперативних одиниць складає гри, (п’ять
п ’ятсот вісімдесят три гри. 34 кап,) па місяць, -  930,56 Ця вартість встановлена

сторонами на основі розрахунку (калькуляції), який додасться, і виконаний згідно з вимогами Порядку 
визначення розмірів оплати за обслуговування об'єктів та окремих територій державними аварійно- 
рятувальними службами.»

З.Іншї умови Договору, не зазначені у даній Додатковій угоді, залишаються без змін.
: 4. Ця Додаткова угода набирає чинності з 01.03.2017 року.

Ш Іл В 5. Цю Додаткову угоду складено у двох оригінальних примірниках, що мають рівну юридичну 
силу,; по одному для кожної із Сторін.

Аварійно-рятувальна служба 
Аварійно-рятувальний загін спеціального 
призначення ГУ ДСНС України 
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Юридична адреса; 54039,
м. Миколаїв, вул. Привільна. 136-6.
р/р 31253224182478
в ДКСУ, м Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 38169500
ІПН 381695014035
Свідоцтво платника ПДВ №.200137664 
тел,: (0512) 49-06-89 
факс: (0512) 64-1  'фібф 2
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Об’єкт
Державне підприємство «Адміністрацій 
морських портів України»

0! 135, м Київ, проспект Перемоги, 14 
ідентифікаційний код 38727770 
Філія „Окіябрьск?* Державного 
підприємства «Адміністрація морських 
яортів України» (адміністрація 
сііеіїіалізвюііого морського порту 
«Октябрськ:)
54052, м. Миколаїв, а/с 170 (поштова адреса: 
а^с 1090), ідентифікаційний код 38728512 
ІПН 387277726597
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іі'іівго^ іщйрисмства «Адміністрація 
'України» (адміністрація 
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